
Uczniowie  z niepełnosprawnością. 

 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2014  

Wójta Gminy Raba Wyżna 

z dnia 22 sierpnia 2014 r. 

 

................................. dnia......................... 

 

 

 

 

       Dyrektor  

Szkoły Podstawowej/Gimnazjum 

 

w …………………………..…. 

 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM  

NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – 

 „WYPRAWKA SZKOLNA”. 

 

 

 

 

1. Dane osobowe wnioskodawcy (rodzice ucznia/prawni opiekunowie/rodzice 

zastępczy/nauczyciel/pracownik socjalny)- właściwe podkreślić 

 
Nazwisko i imię:  

Adres zamieszkania:  

Numer telefonu:  

 

 

2. Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej na zakup 

podręczników/materiałów edukacyjnych dla dziecka/dzieci: 

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa 
Kwota 

dofinansowania 
Uwagi 

     

     

     

 

3. Rachunek bankowy rodzica/opiekuna: 

 
 

 

                         

 

 

4. Załączniki do  wniosku: 



 
1. ............................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................ 

 

 

5. Oświadczenia: 

 
1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego ( Dz. U. z 1997 r. 

Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za zeznanie nieprawdy lub  zatajenie prawdy oświadczam, 

że podane wyżej  informacje dotyczące składu mojej  rodziny  żyjącej we wspólnym  

gospodarstwie domowym oraz dane dotyczące  dochodów uzyskiwanych przez jej 

członków są kompletne i zgodne ze stanem  faktycznym.  

 

2. Wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  danych zawartych we wniosku, dla celów 

związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz. U. z 2014 r, poz. 1182 z  późn. zm.). 

 

3. Prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. 

 

       ............................................................... 
          (data, czytelny podpis  wnioskodawcy) 

 

 

6.  Adnotacja  dyrektora szkoły dotycząca przyznania dofinansowania: 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

..................................................       .......................................................... 
              (data)           (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I N S T R U K C J A: 

 
1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także 

nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców 

zastępczych. 

2. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 

2015/2016, w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Raba Wyżna. 

3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę 

w roku szkolnym 2015/2016: 

1)  w klasie III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.) czyli 

574 zł netto na osobę w rodzinie, 

2) pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 

7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.). 

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej 

gminie 5% ogólnej liczby uczniów w gminie klas  III szkoły podstawowej. 

 

4. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników 

do kształcenia specjalnego jest udzielana uczniom:  

1) uczniów słabowidzących,  

2) uczniów niesłyszących,  

3) uczniów słabosłyszących,  

4) uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

5) uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

6) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

7) uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

8) uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej,  

9) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających 

w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych z wyjątkiem klas 

I, II i IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I. 

 

5. Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku); 

w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć 

oświadczenie o wysokości dochodów; 

2) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych 

w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia 

o wysokości dochodów – można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych 

w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego; 

3) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego o którym mowa w pkt. 4 

niniejszej instrukcji - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć 

kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną; 

4) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji 

życiowej (ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  

trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej klęski żywiołowej lub 

ekologicznej) - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie – 

dotyczy Części II pkt. 2 niniejszego wniosku. 

 

6. Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników 

nastąpi do dnia 13 listopada 2015 r. na podstawie faktur, rachunków wystawionych na ucznia lub 

rodzica. 

7. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 

 



 

1) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, uczęszczającego do klasy I lub II szkoły podstawowej nie korzystających z 

podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i 

społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

 

do kwoty 

175 zł 

 

2) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej; 

 

3) dla uczniów: 

a) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III 

szkoły podstawowej - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: 

klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum - niekorzystających z 

podręczników do kształcenia specjalnego; 

 

do kwoty 

225 zł 

 

4) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i 

VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 

 

do kwoty 

325 zł 

 

5) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do: klas II i 

III gimnazjum,  niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 

 

do kwoty 

350 zł 

 

6) dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, 

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania przez tych 

uczniów z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 

kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu ww. podręczników do kształcenia 

ogólnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 303,50 zł; 

 

do kwoty 

607 zł 

 

7) dla uczniów: 

a) niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej - 

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania przez tych 

uczniów z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 

kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu ww.  podręczników do kształcenia 

ogólnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł; 

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: 

klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum - korzystających z 

podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania przez tych uczniów z części 

do kwoty 

770 zł 



podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, 

koszt dofinansowania zakupu ww. podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów 

edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł; 

c) dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, 

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania przez tych 

uczniów z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 

kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu ww. podręczników do kształcenia 

ogólnego  lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 308,00 zł. 

 

 

 

 


